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Programma GeestKracht 
 

Call 6b Inloopmogelijkheden 
 

MISSIE EN VERANDERTHEORIE VAN GEESTKRACHT 

 
FNO wil de kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar. 
Met het programma GeestKracht (looptijd 5 jaar vanaf maart 2020) richt FNO zich op (elkaar 
versterkende) preventie en participatie. De maatschappelijke missie van het programma heeft 
als uitgangspunt dat ‘elke jongvolwassene zichzelf kan zijn en ook met psychische 
kwetsbaarheden krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij’. 
 

CALL 6B 
Dit is een 6e openbare oproep voor het indienen van subsidieaanvragen binnen het 
programma GeestKracht voor de doelgroep psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16 tot 
35 jaar, voor projecten en activiteiten met ingang vanaf 1 mei 2023. De einddatum van de 
looptijd van activiteiten binnen deze call is  uiterlijk 1 augustus 2024. 
 
Openstelling subsidieaanvragen call 6b: 5 december 2022   
Deadline indienen subsidieaanvragen: 31 januari 2023, 13 u   

 
THEMA’S SUBSIDIEAANVRAGEN EN FOCUS 
Deze call is gericht op inloopmogelijkheden voor jongvolwassenen met psychische 
kwetsbaarheden en geeft de inloopmogelijkheden de ruimte om subsidie aan te vragen. Het 
doel van deze call is om de verdere ontwikkeling en implementatie van laagdrempelige 
inloopmogelijkheden in Nederland te stimuleren. Dit doen we door:  

a. Het huidige innovatieve aanbod van laagdrempelige inloopmogelijkheden voor de 
doelgroep verder te ontwikkelen en deze ontwikkelingen te monitoren.  

b. Het aangaan c.q. verstevigen van onderlinge samenwerking tussen 
inloopmogelijkheden in de reeds opgerichte alliantie. 

c. Gezamenlijke lessen te trekken die bijdragen aan kennisontwikkeling voor 
laagdrempelige inloopmogelijkheden en beleidsmakers.  

 
BUDGET 
Voor deze call is circa € 600.000,- euro beschikbaar. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 
een maximum van € 100.000,- per aanvraag. Voorstellen hebben in beginsel als startdatum 1 
mei 2023 en bij een aanvraag voor het maximum budget een looptijd van maximaal 15 
maanden. 
 

DOELGROEP EN AMBITIE AANVRAGERS 
De doelgroep van call 6b zijn organisaties die inloopmogelijkheden bieden voor jongeren met 
een psychische kwetsbaarheid. De aanvragers zijn geloofwaardig als projectleiding of kunnen 
aantonen dat projectmanagement adequaat is georganiseerd. De aanvragers zijn bekend in 
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het veld, hebben het vertrouwen van voor hen relevante stakeholders en kunnen partijen slim 
bij elkaar brengen.  
 
Van aanvragers verwachten wij de ambitie om met andere initiatieven die deelnemen aan het 
programma, het programmateam en het jongvolwassenenpanel Team GeestKracht duurzame 
maatschappelijke impact te genereren voor de doelgroep, en de missie van GeestKracht en 
geleerde lessen op landelijk niveau te ontsluiten. Dit komt tot uiting in: 

- Grote betrokkenheid bij het programma op alle onderdelen. We willen met je 
samenwerken via een bevoegd contactpersoon (veelal projectleider). Er is minimaal 
vier keer per jaar afstemming tussen de verschillende aanpakken en activiteiten, door 
GeestKracht gefaciliteerd. De tijdsinvestering die hiervoor nodig is kan je meenemen in 
je begroting. 

- Financiering van wat nodig is. Hiermee bedoelen we dat je als aanvrager 
ondersteuning kan aanvragen die past bij de behoefte en fase van je organisatie.  

- Aansluiting op de verandertheorie van het programma. In het projectvoorstel wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe het beoogde resultaat ervan bijdraagt aan de overkoepelende 
verandertheorie. 

- Bereidheid tot het delen van de geleerde lessen, ook buiten het programma. 
 

CRITERIA AANVRAGEN 

Aanvragen moeten minimaal bevatten: 
- Een plan van aanpak van maximaal 8 A4 (op basis van lettertype Calibri en 

lettergrootte 11) met een visie op de samenwerking met GeestKracht, doel(en), 
doelgroep, beoogd resultaat, ambitie, planning en fasering en wat er specifiek aan 
GeestKracht wordt gevraagd (met begroting, inclusief dekkingsplan volgens het 
GeestKracht-format). 

- Specifiek voor deze call 6b vragen we in het plan van aanpak aandacht voor de 
volgende twee zaken:  

o Aandacht voor de GeestKracht doelgroepen1, wetende dat de drempel voor 
hen vaak hoog is om bij een voorziening naar binnen te stappen. Welke 
activiteiten worden ondernomen om de drempel voor hen te verlagen en hen 
te bereiken?  

o Hoe draagt dit plan van aanpak bij aan de missie, in samenwerking met de 
overige leden binnen de alliantie laagdrempelige inloopmogelijkheden 
jongeren mentale gezondheid? Neem in elk geval mee: 

▪ Het inzichtelijk maken en deelbaar/ overdraagbaar maken van de 
unieke bouwstenen uit jouw aanpak (denk hier ook aan onderbouwing 
van effectiviteit van de bouwstenen). 

▪ Tijdsinvestering om te leren, delen en ondersteunen. 
▪ Ontwikkelen van kennis en kwaliteitscriteria op basis van ervaringen/ 

metingen in je eigen organisatie. 
- Dit plan van aanpak bevat een voor jongvolwassenen leesbare samenvatting 

(maximaal 1 A4) en/of een filmpje (max 2 minuten) waarin je aan de jongvolwassenen 
 

1 Jongvolwassenen met een praktische opleiding, met een migratieachtergrond, met een ernstige 
psychische aandoening, met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke 
beperking (LVB), met een langdurige psychische aandoening, jonge statushouders, zwerfjongeren en/ of 
kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2021/03/Verandertheorie-GeestKracht-def.pdf
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laat zien wat je van plan bent. De wijze van insturen van het filmpje wordt in het 
portaal toegelicht.  

- Het plan laat zien hoe jongvolwassenen betrokken worden in het project en welke 
rollen vanuit de participatiematrix ervaringsdeskundigheid worden ingezet.  

- Er is één eindverantwoordelijke hoofdaanvrager. 

 
AANVRAGEN VIA DE WEBSITE 
Aanvragen kun je uitsluitend digitaal en geschreven in de Nederlandse taal indienen. Indiening 
kan pas na overleg met de programmalijn manager, Lotte Kits (06-16803492 en 
lotte.kits@fnozorgvoorkansen.nl). Dit overleg vindt plaats zodat de indiener vooraf kan 
bespreken of het bedachte voorstel ook past binnen het doel van deze call en mogelijke 
vergeefse moeite voor alle betrokkenen bespaard blijft. Positief advies van de programmalijn 
manager levert verder geen garantie op toekenning op. Indiening kan tot uiterlijk 31 januari  
2023, 13:00 uur in het portaal. Een toelichting op het elektronisch indienen en de opbouw van 
het aanvraagformulier vind je op onze website. Bij het indienen van een aanvraag gaat de 
indiener akkoord met de algemene subsidievoorwaarden en privacyverklaring van FNO. 

 
BEOORDELING 
Na het verstrijken van de deadline worden de ingediende aanvragen door het programmateam 
gescreend op of voldaan is aan de criteria en beoordeeld op met name relevantie en 
haalbaarheid. De onderdelen die worden beoordeeld zijn: bemensing van het project, 
doeltreffendheid, doelgroep, projectplan, begroting (inclusief dekkingsplan), borging en 
duurzaamheid en mate waarin voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven 
beschreven. 
 

EINDBEOORDELING EN BESLUITVORMING 
Uiteindelijk wordt door de programmacommissie en Team GeestKracht vanuit een 
gezamenlijke vergadering over de ingediende aanvragen een advies uitgebracht aan de 
directeur/bestuurder van FNO over de toe te kennen subsidies.  
 

MEER INFORMATIE 
Voor technische vragen over het digitaal indienen neem je contact op met 
programmasecretaris Taruni Bhagwandin. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag 
van 09.00 tot 17.00 uur, tel. 06 - 82689022 of per e-mail: 
Taruni.bhagwandin@fnozorgvoorkansen.nl. Vermeld je telefoonnummer zodat wij je zo nodig 
kunnen terugbellen. 
 

https://www.umcutrecht.nl/nl/participatiematrix
mailto:lotte.kits@fnozorgvoorkansen.nl
https://portal.fnozorgvoorkansen.nl/auth/login
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding-FNO-webportaal.pdf
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/subsidievoorwaarden-fno/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/privacyverklaring-fno/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/programma/
mailto:Taruni.bhagwandin@fnozorgvoorkansen.nl

